
EPS24V38HWO Klimatyzator

Świeże powietrze w najlepszym stylu

Elegancki i dyskretny klimatyzator OptiBreeze X3 pozwoli korzystać z zalet
oddychania świeżym i czystym powietrzem bez wywierania negatywnego
wpływu na środowisko.

Tryb cichej pracy

Niski hałas uzyskano z myślą o zapewnieniu komfortu.
Nasze nowe klimatyzatory OptiBreeze X3 w wersjach
9k i 12k generują szmer zaledwie 21 dB. * *18k – 24
dB i 24k – 27 dB

System PureO2

OptiBreeze X3 pomaga zadbać o czystość powietrza
w Twoim domu. Wydajny system PureO2 zawiera
wiele filtrów, aby zapewniać ochronę przed
szkodliwymi bakteriami, pleśnią, alergenami i
wirusami, a także skutecznie pochłaniać dym

Dodatkowe zalety:
Niewielki wpływ na środowisko•

Jeszcze mniejsze zużycie energii•

Laureat nagrody Red Dot za najlepsze wzornictwo w swojej kategorii•

Funkcje:

Filtr Bio usuwa nawet najmniejsze
cząsteczki

•

Zegar (24 h) umożliwia
zaprogramowanie urządzenia zgodnie
z indywidualnymi potrzebami
użytkownika

•

Funkcja usuwania wilgoci•
Podłączenie przez ControlBox 24/7•
Funkcja Turbo: łatwy sposób na
szybkie chłodzenie

•

Tryb automatyczny: ustaw domyślną
temperaturę chłodzenia pomieszczenia

•

Filtr z aktywnym węglem - niweluje
nieprzyjemne zapachy

•

Dane techniczne:

Model : EPS24V38HWO•
Kolor : biel•
Filtry : z aktywnym węglem/elektrostatyczny, Hygiene filter™•
Tryb : auto, chłodzenie, suszenie, wentylacja, ogrzewanie•
Prędkość nawiewu : auto, wysoka, niska, średnia, turbo•
Funkcje zegara : timer relatywny 24 h, timer wł./wył.•
Wachlowanie pionowe : automatyczne•
Wachlowanie poziome : brak•
Zdalne sterowanie : tak•
Typ wyświetlacza : LED•
Wysokość [mm] : 292•
Szerokość [mm] : 793•
Głębokość [mm] : 210•
Wysokość (jedn. zewn.) [mm] : 702•
Szerokość (jedn. zewn.) [mm] : 845•
Głębokość (jedn.zewn.) [mm] : 363•
Czynnik chłodniczy : R32•
GWP : 675•
Iloczyn obciążeniowy dla trybu chłodzenia : 7.2•
Iloczyn obciążeniowy dla trybu ogrzewania : 5.1•
Roczne zużycie energii (chłodzenie) [kWh] : 394•
Funkcje : ogrzewanie &chłodzenie•
Wyświetlacz pilota : LCD•
Kod produktu (PNC) : 950 011 233•
Kod EAN : 7332543605071•

Opis produktu:

Elegancki i dyskretny
klimatyzator OptiBreeze
X3 z wydajnym
systemem PureO2, który
zawiera wiele filtrów,
aby zapewniać ochronę
przed szkodliwymi
bakteriami, pleśnią,
alergenami i wirusami, a
także skutecznie
pochłaniać dym
papierosowy i inne
zapachy.


